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DERMATOLOGIA

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1 – Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2 – Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida ao final deste caderno.
3 – Ao receber a Folha de Respostas:

• Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.

4 –  ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual, 
considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

“Saúde cuidada, vida conservada.” Provérbio latino

ATENÇÃO: 
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

5 – Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à 

resposta solicitada em cada questão;
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, 
questões não assinaladas ou questões rasuradas.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

ATENÇÃO: Conforme o subitem 7.4 O tempo de duração das provas abrange a assinatura e a transcrição das respostas para a folha 
de respostas. 7.5 O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do local de realização da prova após 120 (cento e vinte) 
minutos contados do seu início. 7.20 Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, 
telefone celular, relógio digital, pagers, beep, agenda eletrônica, calculadora, walkman, notebook, palmtop, tablet, gravador, transmissor/
receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico. 7.23 Durante o período de realização das provas, 
não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente 
ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros meios. 7.24 
Durante o período de realização das provas, não será permitido o uso de óculos escuros, bonés, chapéus e similares. 7.25 Será vedado 
ao candidato o porte de arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo 
porte. 7.30 Será eliminado o candidato que: tratar com falta de urbanidade examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades 
presentes; deixar o local de realização das provas sem a devida autorização; usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para 
outros; deixar de atender às normas contidas nos cadernos de provas e na folha de respostas e às demais orientações expedidas pela 
FUNDEP, durante a realização das provas; deixar de entregar a Folha de resposta objetiva ou entregá-la com marcação diferente das 
instruções contidas no caderno de questões ou sem assinatura no local reservado para a assinatura (alíneas a, b, d, h e m).

Os gabaritos e as questões das Provas Objetivas serão divulgados no endereço eletrônico 
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 19 de outubro de 2015.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 5 (CINCO) HORAS



ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a)

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, 79 (setenta 
e nove) questões de múltipla escolha com 4 (quatro) alternativas de respostas para 
cada questão, assim distribuídas: BLOCO A: 5 (cinco) questões de Cooperativismo, 
4 (quatro) questões de Cirurgia Geral, 4 (quatro) questões de Clínica Médica,  
4 (quatro) questões de Ginecologia/Obstetrícia, 4 (quatro) questões de Pediatria,  
8 (oito) questões de Saúde Pública e Saúde Suplementar; BLOCO B: 50 (cinquenta) 
questões de Conhecimentos Específicos, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele 
tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos 
posteriores.
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BLOCO A

COOPERATIVISMO

QUESTÃO 1

Sobre o Sistema Unimed e a Unimed BH, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

A) O Sistema Unimed é formado por sociedades de 
médicos, organizadas no formato societário de 
cooperativas de trabalho médico.

B) A Unimed BH é uma cooperativa de primeiro 
grau ou singular do Sistema Unimed.

C) A entidade médica que liderou a formação 
da Mediminas, que posteriormente passou a 
ser denominada Unimed BH, foi o Conselho 
Regional de Medicina de Minas Gerais.

D) A primeira Cooperativa Unimed foi fundada na 
Cidade de Santos – SP no ano de 1967.

QUESTÃO 2

Em relação à organização e ao funcionamento 
das cooperativas no Brasil, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

A) A instância máxima de deliberação em 
uma cooperativa é a Assembleia Geral dos 
Associados.

B) O associado poderá ser eliminado da sociedade 
por infração à lei ou ao estatuto da cooperativa.

C) A demissão do cooperado – saída voluntária 
da cooperativa – poderá ser impedida pelos 
órgãos da administração, caso o trabalho 
desse cooperado seja indispensável ao bom 
funcionamento da cooperativa.

D) A prestação de contas da administração da 
cooperativa se dará na Assembleia Geral Ordinária 
realizada no primeiro trimestre de cada ano.

QUESTÃO 3

Em relação aos princípios do Cooperativismo e a 
organização do setor no Brasil, assinale a alternativa 
INCORRETA.

A) Os diretores e conselheiros de uma cooperativa 
são democraticamente eleitos pelos associados 
e funcionários da cooperativa.

B) A solidariedade, a democracia e a equidade são 
princípios universais do cooperativismo.

C) Os fundos de investimento estão impedidos de 
adquirir parte do capital das cooperativas, ainda 
que de forma minoritária.

D) A Confederação Nacional do Cooperativismo 
(CNCOOP), o Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Cooperativismo (SESCOOP) e a Organização 
das Cooperativas Brasileiras (OCB) são 
entidades do cooperativismo brasileiro que 
compõem o sistema OCB.

QUESTÃO 4

A Lei Nº 5.764 de16 de dezembro de 1971, que define a 
Política Nacional de Cooperativismo no Brasil, consagra 
os seguintes princípios universais do cooperativismo 
EXCETO:

A) A adesão dos sócios deve ser voluntária.

B) Nas cooperativas singulares, o voto é singular.

C) As cooperativas são sociedades de pessoas; 
sociedades essas não sujeitas à falência.

D) As quotas-partes do capital da sociedade podem 
ser negociadas em bolsa de valores pelos sócios.

QUESTÃO 5

Sobre a organização do Sistema Unimed e o 
funcionamento da Unimed BH, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

A) O Sistema Cooperativo Unimed é formado 
por cooperativas singulares, por federações 
estaduais ou regionais e por uma confederação 
denominada Unimed do Brasil.

B) A Unimed BH, além da Assembleia Geral de 
Cooperados, possui uma Assembleia Geral 
de Delegados formada por associados eleitos 
dentro das especialidades médicas.

C) O Conselho Social da Unimed BH possui 
função consultiva, discute as macropolíticas e 
as estratégias da Cooperativa e é formado por 
delegados, conselheiros e membros do Núcleo 
de Integração com Cooperados.

D) A lei Nº 9.656/98 regulamenta a Saúde 
Suplementar no Brasil e estabelece regras 
para os planos privados de assistência à 
saúde, exceto para as cooperativas que devem 
observar somente a Lei Nº 5.764/71 (Lei do 
Cooperativismo).

CIRURGIA GERAL

QUESTÃO 6

Sobre a avaliação clínica pré-operatória, assinale a 
alternativa INCORRETA.

A) Homens com menos de 40 anos de idade, 
assintomáticos e sem comorbidades, que irão 
ser submetidos a intervenções cirúrgicas sem 
previsão de sangramento, não necessitam de 
nenhum exame complementar pré-operatório. 

B) A história clínica constitui meio mais efetivo 
para diagnosticar fatores de risco associados a 
doenças coexistentes do que o exame físico e os 
exames complementares.

C) A radiografia de tórax deve ser rotineira em 
pacientes acima de 50 anos de idade, em ambos 
os sexos.

D) Em pacientes em uso de Digoxina, justifica-se a 
realização pré-operatória de ureia / creatinina, 
dosagem de eletrólitos e eletrocardiograma.
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QUESTÃO 7 

Em relação à resposta metabólica ao trauma operatório, 
assinale a alternativa INCORRETA.

A) Os macrófagos apresentam mobilização mais 
rápida em direção à área traumatizada do que 
os neutrófilos, porém seu tempo de vida é mais 
curto.

B) Os neutrófilos promovem lesão tecidual por 
diversos mecanismos, destacando-se a liberação 
de enzimas proteolíticas, como as elastases.

C) O óxido nítrico é produzido por vários tipos de 
células e pode mediar a vasodilatação e regular 
o tônus vascular.

D) As proteínas reactantes da fase aguda são 
produzidas pelo fígado em resposta à injúria, na 
tentativa de manter a homeostasia.

QUESTÃO 8

No que se refere à cicatrização de feridas, assinale a 
alternativa INCORRETA.

A) Hipóxia relativa e acidose deprimem o estímulo à 
proliferação de células endoteliais.

B) Na fase inflamatória, ocorre aumento da 
permeabilidade vascular, mediada, entre outras, 
pela serotonina e histamina.

C) Os leucócitos têm importante papel na remoção 
de detritos celulares e de bactérias do leito da 
lesão.

D) Os monócitos ativam-se em macrófagos, que 
são responsáveis pela produção de interleucina 1.

QUESTÃO 9

Em relação ao choque, assinale a alternativa 
INCORRETA.

A) A presença de hipotensão sem taquicardia 
concomitante é sinal sugestivo de choque 
neurogênico.

B) É característica do choque cardiogênico a 
redução da perfusão tecidual com volemia 
adequada.

C) Gasometria arterial inalterada não exclui o 
diagnóstico de choque obstrutivo por embolia 
pulmonar.

D) São causas habituais de choque obstrutivo: 
infarto agudo do miocárdio, dissecção aguda 
da aorta, embolia pulmonar e pneumotórax 
hipertensivo.

CLÍNICA MÉDICA

QUESTÃO 10

Analise as afirmativas a seguir sobre a diarreia.

I. A associação de lesões aftosas na boca com 
lesões anais e perianais pode sugerir a presença 
da doença de Crohn.

II. É a manifestação clínica que mais frequentemente 
se associa a doenças do intestino delgado.

III. Quando a origem é o intestino delgado, as 
dejeções são pequenas, com número diário muito 
aumentado, frequentemente com muco, pus e 
sangue.

Estão CORRETAS as afirmativas:

A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.

QUESTÃO 11

Em relação à pancreatite aguda, assinale a alternativa 
que NÃO é considerada causa dessa doença.

A) Cirurgia abdominal

B) Hiperlipidemia

C) Hipocalcemia

D) Trauma abdominal contuso

QUESTÃO 12

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, 
estabelecendo a correlação diagnóstica entre os exames 
complementares e as doenças ou situações que afetam 
o aparelho respiratório.

COLUNA I

1. Alfa-1 antitripsina

2. Dímero D 

3. Dosagem de cloro no suor 

4. Espirometria

5. Ultrassonografia  

COLUNA II

(   ) Asma

(   ) Derrame pleural

(   ) Embolia pulmonar

(   ) Enfisema pulmonar

(   ) Mucoviscidose

Assinale a sequência CORRETA.

A) 4 5 2 1 3

B) 1 5 3 4 2

C) 3 1 2 5 4

D) 5 4 3 1 2
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QUESTÃO 13

Analise o caso clínico a seguir.

Homem de 42 anos de idade, sem antecedentes 
patológicos, apresenta há várias semanas parestesias 
nos pés, ataxia leve e diminuição da sensibilidade 
vibratória e da propriocepção nas pernas.

Considerando esse caso, assinale a alternativa que 
apresenta o diagnóstico mais provável.

A) Anemia falciforme

B) Anemia perniciosa

C) Esclerose múltipla

D) Talassemia

GINECOLOGIA / OBSTETRÍCIA

QUESTÃO 14

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, 25 anos de idade, fez exame citopatológico 
cervicovaginal de rotina. O resultado revelou presença 
de células com relação núcleo-citoplasma aumentado, 
halo perinuclear e multinucleação. 

Nesse caso, assinale a alternativa que apresenta o 
diagnóstico mais provável.

A) Infecção por papilomavírus humano
B) Cervicite crônica bacteriana
C) Infecção por herpes-vírus tipo 2
D) Neoplasia intraepitelial de alto grau

QUESTÃO 15

Considere o caso clínico a seguir.

Paciente, de 48 anos de idade, G1P1A0, relata 
menopausa há 2 anos. Na época do diagnóstico 
da menopausa, iniciou terapia hormonal devido a 
calor intenso. Já tentou suspender, porém o calor é 
recorrente. No momento, não apresenta queixas nem 
sangramento vaginal; é hipertensa e faz uso de Enalapril; 
mãe teve câncer de mama. Ao exame, apresenta:  
PA = 140 x 90 mmHg; IMC 24 kg/m2; mamas e exame 
ginecológico sem alterações. 

Nesse caso, assinale a alternativa que apresenta 
corretamente a conduta a ser adotada.

A) Solicitar exames complementares de rotina, 
como mamografia e ultrassonografia, e manter 
terapia hormonal até o resultado dos exames.

B) Manter a terapia hormonal, independentemente 
dos resultados dos exames, pois a paciente teve 
diagnóstico de menopausa recentemente.

C) Orientar a paciente sobre os riscos 
cardiovasculares da terapia hormonal e 
suspendê-la, pois a paciente é hipertensa.

D) Suspender a terapia hormonal e solicitar 
ultrassonografia transvaginal de urgência e, 
somente depois do resultado desse exame, 
discutir a possibilidade de retorno.

QUESTÃO 16

Analise o quadro clínico a seguir.

Paciente, 35 anos de idade, primigesta, com  
36 semanas de gestação, pré-natal acompanhado no 
ambulatório de alto risco, devido à hipertensão arterial 
crônica. Apresentou crise convulsiva há 2 horas e foi 
encaminhada à maternidade. Faz uso de Alfametildopa 
(1,5 g por dia) desde o primeiro trimestre de gestação. 
No exame físico, apresenta PA = 160 x 100 mmHg, pulso 
94 bpm, dinâmica uterina sem contrações, batimentos 
cardiofetais de 130 bpm, colo grosso posterior e dilatado 
2,0 cm. 

A respeito desse quadro, assinale a alternativa que 
apresenta a melhor conduta a ser adotada.

A) Prescrever sulfato de magnésio endovenoso e 
indicar resolução da gestação.

B) Prescrever corticoide intramuscular por 48h e 
recomendar controle materno-fetal.

C) Prescrever Nifedipina via oral associada à 
Alfametildopa e recomendar controle materno-
fetal.

D) Pedir exames para avaliação da função renal e 
hepática e recomendar controle materno-fetal.

QUESTÃO 17

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, 16 anos de idade, primigesta, iniciou pré-natal 
tardiamente. Encontra-se com 27 semanas de gestação 
e o último hemograma apresentou hemoglobina de  
11 g/dL, em exame de rotina pré-natal. 

Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta a 
melhor conduta a ser adotada.

A) Realizar coleta seriada de hemograma e 
encaminhar para acompanhamento no 
ambulatório de alto risco.

B) Introduzir ferro elementar 120 a 240 mg/dia 
e ácido fólico 5 mg/dia e encaminhar para 
acompanhamento no ambulatório de alto risco.

C) Introduzir ferro elementar 40 mg/dia e manter 
orientação dietética considerando o estilo de 
vida da paciente.

D) Solicitar exame parasitológico de fezes e ferritina 
sérica e retorno precoce para iniciar terapêutica.

PEDIATRIA

QUESTÃO 18

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda o 
aleitamento materno exclusivo até: 

A)  4 meses. 

B)  6 meses.

C)  12 meses.

D)  24 meses.
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QUESTÃO 19

Quanto à avaliação do crescimento, é CORRETO 
afirmar:

A)  Apesar da simplicidade da utilização da 
antropometria, a falta de uma curva nacional fez 
com que o Ministério da Saúde contraindicasse 
a sua utilização em saúde pública.

B)  Para avaliar o crescimento, a medida da altura 
é mais importante que a do peso, devido à 
facilidade de sua obtenção.

C)  A caderneta do Ministério da Saúde utiliza curvas 
de percentil porque são mais fidedignas que as 
que utilizam escore z.

D)  O acompanhamento da medida de peso e sua 
localização em um gráfico é uma importante 
forma de avaliar o crescimento de uma criança.

QUESTÃO 20

Quanto ao tratamento de uma criança com diarreia aguda 
e com desidratação, assinale a alternativa CORRETA.

A)  Caso a criança esteja desidratada, sempre iniciar 
com hidratação endovenosa.

B)  A prescrição de antibióticos é necessária porque 
a maioria das diarreias agudas é de origem 
bacteriana.

C)  Na desidratação leve e moderada, na qual não 
há sinais de choque, deve-se iniciar a hidratação 
com terapia de reidratação oral.

D)  Em uma criança com diarreia e desidratada,  
e sabendo-se que o vômito agravaria seu quadro, 
é imperioso o uso de antieméticos nesses casos.

QUESTÃO 21

No tratamento das pneumonias, é CORRETO afirmar 
que:

A)  todas as crianças após o diagnóstico de 
pneumonia bacteriana devem ser hospitalizadas.

B)  as pneumonias virais são muito raras, por isso,  
a utilização de antibióticos é tão importante 
numa criança com quadro respiratório.

C)  a droga de escolha para o tratamento da 
pneumonia na comunidade é a Penicilina 
Benzatina, pelo seu baixo custo.

D)  a Amoxicilina é utilizada para tratamento da 
maioria das pneumonias bacterianas.

SAÚDE PÚBLICA E SAÚDE SUPLEMENTAR

QUESTÃO 22

De acordo com a Constituição Federal de 1988,  
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação.

Considerando as diretrizes do Sistema Único de Saúde 
(SUS), assinale a alternativa CORRETA. 

A) O SUS prevê atendimento parcial, com prioridade 
para as atividades preventivas, sem prejuízo dos 
serviços assistenciais.

B) O SUS prevê atendimento parcial, com prioridade 
para os serviços assistenciais, sem prejuízo das 
atividades preventivas.

C) O SUS prevê atendimento integral, com 
prioridade para as atividades preventivas, sem 
prejuízo dos serviços assistenciais.

D) O SUS prevê atendimento integral, com 
prioridade para os serviços assistenciais, sem 
prejuízo das atividades preventivas.

QUESTÃO 23

Analise os dados sobre o número de óbitos infantis por 
residência no período de 2010 a 2013. 

Região / ano 2010 2011 2012 2013 
Norte 5.289 5.093 5.113 5.163 

Nordeste 13.197 3.006 12.527 12.717 

Sudeste 4.120 14.172 4.114 13.748 

Sul 4.220 4.395 4.238 4.141 

Centro-Oeste 3.044 3.050 3.131 3.197 
Total 39.870 39.716 39.123 38.966 

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE  
MORTALIDADE (SIM), 2015.

Sobre o cálculo da taxa de mortalidade infantil, assinale 
a alternativa CORRETA.  

A) É necessário conhecer a estimativa populacional 
para cada ano (número de óbitos / população x 
1 000).

B) É necessário conhecer o número de nascidos 
vivos em cada ano (número de óbitos / nascidos 
vivos x 1 000).

C) É necessário multiplicar o número de óbitos 
por 100, já que se trata de uma porcentagem 
(número de óbitos x 100).

D) É necessário conhecer o número de óbitos 
em crianças de 0-7 dias (número de óbitos em 
crianças de 0-7 dias).
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QUESTÃO 24

Os sistemas nacionais de saúde dos países em 
desenvolvimento vêm apresentando graves problemas 
relacionados à escassez de recursos financeiros, 
decorrentes da vertiginosa ampliação de tecnologias 
na área da saúde. Dessa forma, torna-se cada vez 
mais urgente o desenvolvimento de estratégias para 
enfrentamento das questões relativas à incorporação 
tecnológica desordenada. 

(CONASS, 2012).

Sobre as estratégias de enfrentamento, analise as 
afirmativas a seguir:

I. Estratégias de enfretamento incluem avaliações 
de eficácia / efetividade e custo das tecnologias 
em saúde.

II. A avaliação de tecnologias em saúde não 
influencia a decisão clínica, visto que esta é uma 
decisão individual.

III. A avaliação de tecnologias opera somente 
no campo de saúde pública, uma vez que, no 
sistema privado, o custo não é um fator limitante 
para a obtenção de produtos em saúde. 

Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s):

A) I, apenas.
B) II, apenas.
C) III, apenas.
D) II e III, apenas.

QUESTÃO 25

Uma das principais diretrizes do Sistema Único de 
Saúde (SUS) é a universalidade. Entretanto, observa-se 
elevado número de estabelecimentos de saúde privados 
no Brasil. 

De acordo com a Constituição Federal, de que forma 
ocorre a participação do sistema de saúde privado?

A) Complementar ao SUS.
B) Opcional para o SUS.
C) Compulsório para cidadãos com alto poder 

aquisitivo.
D) Obrigatório para empresas.

QUESTÃO 26

De acordo com o Art. 3º da Resolução Normativa  
Nº 259 de 2011, a operadora deverá garantir o 
atendimento integral das coberturas em prazos 
pré-estabelecidos. 

Sobre esses prazos, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Consulta básica (pediatria, clínica médica, 
cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia): em até 
7 (sete) dias úteis.

B) Consulta nas especialidades médicas 
(nefrologista, pneumologista, ortopedista): em 
até 14 (quatorze) dias úteis.

C) Serviços de diagnóstico por laboratório de 
análises clínicas em regime ambulatorial: em até 
3 (três) dias úteis.

D) Urgência e emergência: em até 3 (três) dias 
úteis.

QUESTÃO 27

De acordo com a Lei Nº 9.656 de 1998, o plano-
referência de assistência à saúde deve contemplar os 
seguintes procedimentos, EXCETO:

A) Cobertura assistencial médico-ambulatorial e 
hospitalar

B) Centro de terapia intensiva

C) Tratamento clínico ou cirúrgico experimental

D) Tratamento antineoplásico

QUESTÃO 28

De acordo com a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) “a cobrança feita aos beneficiários 
de plano de saúde pelos prestadores de serviços, como 
a conhecida taxa de disponibilidade, são consideradas 
indevidas”. 

Disponível em: < http://www.ans.gov.br/a-ans/sala-de-
noticias-ans/consumidor/2519-taxa-de-disponibilidade-para-

acompanhamento-de-parto-e-ilegal-#sthash.JjpSqr9H.dpuf>. 
Acesso em: 14 ago. 2015.

A esse respeito, assinale a alternativa em que essa 
afirmativa se baseia.

A) Artigo 198 da Constituição Federal de 1988 
(Integralidade das ações em saúde)

B) Artigo 10 da Lei Nº 9.656 de 1998 (Constituição 
do plano-referência de assistência à saúde)

C) Artigo 3º da Resolução Normativa N.º 338 de 
2013 (Dos princípios de atenção à saúde na 
saúde suplementar)

D) Artigo 2º da Resolução Normativa Nº 124 de 
2006 (Das infrações a que estão submetidos os 
planos privados de assistência à saúde)

QUESTÃO 29

De acordo com a Resolução Nº 338 de 2013, a atenção 
à saúde na Saúde Suplementar deverá observar os 
seguintes princípios, EXCETO:

A) Centrar ações no cuidado médico para evitar 
falta de integração no cuidado ao paciente.

B) Incorporar de ações de promoção da saúde e 
prevenção de riscos e doenças, bem como de 
estímulo ao parto normal.

C) Usar a epidemiologia para monitoramento da 
qualidade das ações e gestão em saúde.

D) Adotar medidas que evitem a estigmatização e a 
institucionalização dos portadores de transtornos 
mentais, visando o aumento de sua autonomia.
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BLOCO B

DERMATOLOGIA

QUESTÃO 30

Em relação à anatomia e fisiologia da pele, assinale a 
alternativa INCORRETA.

A)  O processo de maturação dos queratinócitos é 
influenciado por fatores genéticos, sistêmicos e 
ambientais.

B)  Os demossomos são estruturas de adesão 
localizadas entre queratinócitos e têm função de 
dar suporte ao epitélio.

C)  As células de Merckel encontram-se na camada 
basal da epiderme e apresentam função 
imunológica no processamento primário de 
antígenos.

D)  A zona de membrana basal desempenha várias 
funções, dentre elas encontra-se a aderência 
dermoepidérmica, o suporte mecânico e a 
barreira cutânea.

QUESTÃO 31

De acordo com o estudo da anatomia e fisiologia da pele, 
assinale a alternativa INCORRETA.

A)  O tamanho das glândulas sebáceas é 
diretamente proporcional às dimensões do pelo 
presente no folículo piloso correspondente.

B)  As glândulas sudoríparas écrinas existem em 
maior quantidade nas palmas, plantas e axilas.

C)  O produto da secreção das glândulas sebáceas, 
o sebum, apresenta diversas funções, dentre 
elas encontra-se a importante atividade 
antibacteriana e antifúngica.

D)  A musculatura da pele é predominantemente 
lisa, mas pode-se observar musculatura estriada 
na pele do pescoço e da face.

QUESTÃO 32

Em relação às alterações na fisiopatologia cutânea, 
assinale a alternativa CORRETA.

A)  Os granulomas de corpo estranho, nos quais 
predominam células epitelioides sobre os 
demais componentes do granuloma, podem ser 
produzidos pela queratina de cistos rotos, zinco, 
parafina, berílio, sílica e outras substâncias.

B)  Doenças da paratireoide são as causas mais 
comuns de depósitos de cálcio na pele.  

C)  Os granulomas da sarcoidose apresentam 
frequentemente fenômenos necrobióticos do 
colágeno.

D)  A substância amiloide pode, mais raramente, 
se depositar na pele de forma secundária a 
processos crônicos cutâneos.

QUESTÃO 33

Em relação à imunopatologia cutânea, assinale a 
alternativa CORRETA.

A)  A resposta imunitária envolve, 
fundamentalmente, os mecanismos humorais 
dependentes de linfócitos T e os mecanismos 
celulares condicionados por linfócitos B.

B)  Os receptores dos linfócitos T correspondem a 
moléculas de imunoglobulina secretadas pela 
célula e dispostas na sua superfície. 

C)  A reação imunológica anafilactoide ocorre 
devido à formação de complexos imunes que 
se precipitam em zonas de excesso antigênico 
moderado.

D)  Na reação imunológica de hipersensibilidade 
tardia, as lesões resultam da interação 
do antígeno com linfócitos previamente 
sensibilizados.

QUESTÃO 34

Em relação à semiologia dermatológica, assinale a 
alternativa INCORRETA.

A)  O sinal de Auspitz se caracteriza pelo 
aparecimento de urtica após uma fricção da 
lesão examinada.

B)  O fenômeno de Koebner se caracteriza pelo 
surgimento de lesões similares às da dermatose 
apresentada pelo doente nas áreas submetidas 
a traumas cutâneos. 

C)  O sinal de Sampaio se caracteriza pela 
identificação de uma bainha gelatinosa na raiz 
dos cabelos da área afetada e indica atividade 
da doença.

D)  O sinal de Zileri é identificado como positivo 
quando se obtém uma descamação furfurácea 
após o estiramento de uma mácula sugestiva de 
pitiríase versicolor.

QUESTÃO 35

Em relação aos métodos complementares da semiologia 
dermatológica, assinale a alternativa INCORRETA.

A)  A citodiagnose consiste em fazer esfregaço 
de material colhido na base de uma lesão e 
examinar após a coloração pelo Leishman ou 
Giemsa.

B)  O exame com a luz de Wood deve ser realizado 
em local escuro com uma lâmpada que emite 
radiações ultravioleta, a fim de se verificar a 
fluorescência na área afetada. 

C)  A dermatoscopia, que permite boa penetração 
de luz até na derme média e profunda, possibilita 
o estudo de lesões benignas e malignas 
localizadas até em níveis mais profundos da 
pele.

D)  A diascopia possibilita distinguir o nevus anêmico 
da mancha hipocrômica e o eritema da púrpura.
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QUESTÃO 36

Em relação às erupções eczematosas, assinale a 
alternativa INCORRETA.

A)  O líquen simples crônico é raro em crianças e 
tem como sítios de predileção a nuca, região 
sacra, genital e membros, podendo, entretanto, 
ocorrer em outras áreas.

B)  O eczema atópico pré-puberal se caracteriza 
geralmente pelo surgimento de lesões 
recidivantes vésico-secretantes, exulcerações e 
crostas nas regiões de dobras cutâneas, face e 
dorso das mãos e pés. 

C)  A via aferente da dermatite de contato alérgica é 
denominada fase de indução e se inicia quando 
a substância química causal de baixo peso 
molecular entra em contato com a pele.

D)  A fase de elicitação da dermatite de contato 
alérgica ocorre quando o indivíduo previamente 
sensibilizado entra novamente em contato com o 
antígeno causal.

QUESTÃO 37

Em relação à sífilis, assinale a alternativa CORRETA.

A)  O cancro duro surge, em média, três a cinco dias 
após a infecção.

B)  O tratamento da sífilis na gravidez deve ser feito 
preferencialmente com o estolato de eritromicina 
ou tetraciclina.

C)  Na sífilis recente, a negativação sorológica 
ocorre, em geral, nos primeiros três meses após 
o tratamento.

D)  As reações sorológicas para sífilis tornam-se 
positivas, em geral, entre a segunda e quarta 
semana após o aparecimento do cancro duro. 

QUESTÃO 38

Com relação às doenças sexualmente transmissíveis, 
assinale a alternativa INCORRETA.

A)  O linfogranuloma venéreo é mais comum em 
climas tropicais e subtropicais.

B)  A donovanose, principalmente no sexo feminino, 
pode determinar manifestações elefantiásicas 
após formas ulcerativas que promovem 
alterações linfáticas locais.

C)  A infecção gonocócica disseminada é mais 
frequente na mulher e inicia-se geralmente no 
período menstrual por sepse gonocócica.

D)  O cancro mole é mais comum na mulher e, por 
isso, é frequentemente transmitido após relações 
sexuais com prostitutas.

QUESTÃO 39

Em relação às doenças sexualmente transmissíveis, 
assinale a alternativa CORRETA.

A)  A uretrite herpética é frequente e deve ser 
considerada após a devida exclusão de outros 
agentes causais mais facilmente isolados nas 
uretrites.

B)  No linfogranuloma venéreo, pode-se observar 
tardiamente: elefantíase dos genitais externos, 
retite estenosante, e, ocasionalmente, 
acometimento do testículo e epidídimo.

C)  A donovanose é geralmente transmitida pelo 
contato sexual com indivíduos doentes.

D)  O período de incubação da uretrite gonocócica 
é, em geral, de duas a quatro semanas após o 
coito infectante.

QUESTÃO 40

Em relação às micoses profundas, assinale a alternativa 
CORRETA.

A)  A esporotricose, na maioria das vezes, localiza-
se nos membros superiores ou face e menos 
frequentemente nos membros inferiores.

B)  O eumicetoma é causado por várias espécies de 
Nocardia.

C)  A paracoccidioidomicose acomete mais 
frequentemente pacientes do sexo feminino, por 
causa da proteção do hormônio masculino nos 
homens.

D)  A cromomicose apresenta riscos de 
acometimento sistêmico, via hematogênica, 
impondo-se investigação para se afastar lesões 
viscerais em todo caso cutâneo.

QUESTÃO 41

Em relação às doenças infecciosas, assinale a 
alternativa INCORRETA.

A)  Na paracoccidioidomicose, a inoculação cutânea 
primitiva na pele é excepcional.

B)  A forma torácica de actinomicose endógena 
pode originar-se por aspiração da bactéria ou 
por embolização, a partir de foco cervical.

C)  No tratamento da actinomicose endógena, são 
utilizadas sulfas como primeira escolha por um 
período de seis a 24 meses.

D)  Na feohifomicose subcutânea, são encontradas 
numerosas espécies de fungos dematiáceos.
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QUESTÃO 42

Em relação às micoses superficiais, assinale a 
alternativa INCORRETA.

A)  A tinha da barba, rara em nosso meio, apresenta 
três quadros distintos: o tipo com lesões 
inflamatórias, exsudativas e supurativas, o tipo 
com lesões anulares, eritêmato-pápulo-vésico-
escamosas e o tipo com pústulas foliculares e 
crostas.

B)  A tinha negra é provocada por fungo filamentoso 
preto denominado Trichosporon beigelii. 

C)  Nas tinhas tonsurantes, podem ocorrer pápulas 
foliculares na pele, particularmente no tronco, 
por hipersensibilidade ao fungo.

D)  A candidose oral é comum nos lactentes, mas 
pode ocorrer também em idosos com dentes 
mal conservados ou prótese dentária e em 
imunodeprimidos.

QUESTÃO 43

Em relação às erupções por drogas, assinale a 
alternativa INCORRETA.

A)  A erupção fixa por droga envolve reação alérgica 
com atuação da imunidade celular.

B)  A necrólise epidérmica tóxica apresenta clivagem 
subepidérmica ao exame histopatológico.

C)  O hábito de fumar heroína provoca lesões 
pigmentadas do tipo eritema pigmentar fixo na 
língua.

D)  As urticárias agudas têm como principal 
mecanismo fisiopatológico as reações alérgicas 
tipo IV, por atuação da imunidade celular.

QUESTÃO 44

Em relação à hanseníase, assinale a alternativa 
INCORRETA.

A)  A forma tuberculoide pode apresentar necrose 
caseosa em tronco nervoso periférico.

B)  Na forma indeterminada, pode-se observar 
eventualmente algum tronco nervoso afetado 
associado à lesão cutânea sugestiva.

C)  A forma virchoviana pode-se apresentar com 
numerosas lesões na face com conservação dos 
cabelos, quadro denominado “facies leonina”.

D)  Na forma dimorfa, cujo teste de Mitsuda 
geralmente se encontra negativo, enquadra-se a 
maioria dos pacientes de hanseníase.

QUESTÃO 45

Em relação à leishmaniose tegumentar americana, 
assinale a alternativa INCORRETA.

A)  Após um período de incubação de uma a quatro 
semanas, surge a lesão inicial localizada no 
ponto de inoculação do agente causal.

B)  A reação de Montenegro logo se positiva e, por 
isso, é um bom exame para a diagnose nos 
primeiros dois meses de doença.

C)  As lesões mucosas podem aparecer 
precocemente, porém, geralmente, surgem um 
ou dois anos após o início da infecção.

D)  A evolução da doença e a infecção secundária 
podem atingir a estrutura cartilaginosa do nariz e 
comprometer os ossos da face.

QUESTÃO 46

Em relação às neoplasias cutâneas, assinale a 
alternativa INCORRETA.

A)  O carcinoma basocelular esclerosante tem 
evolução lenta e nunca se ulcera.

B)  O lentigo maligno melanoma é o segundo tipo 
de melanoma em frequência, representando 
um total de 15% a 30% dos casos nas séries 
estudadas.

C)  O carcinoma espinocelular na mucosa pode 
iniciar-se em placa de leucoplasia.

D)  A doença de Paget, na grande maioria dos 
casos, acompanha-se de um adenocarcinoma 
ductal mamário.

QUESTÃO 47

Em relação à escabiose, assinale a alternativa 
INCORRETA.

A)  O sulco escavado é uma pequena saliência 
linear, não maior que 1 cm, com vésico-pápula 
perlácea em uma das extremidades, contendo a 
fêmea fecundada.

B)  A sarna nodular localiza-se geralmente nas 
regiões genital, inguinal e axilar.

C)  A sarna norueguesa caracteriza-se pela 
formação de crostas, que podem alcançar vários 
milímetros de espessura, e deve-se a uma maior 
virulência do agente causal.

D)  A sarna em crianças afeta, além das áreas 
classicamente descritas, as palmas, plantas e 
couro cabeludo.
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QUESTÃO 48

Em relação às dermatoviroses, assinale a alternativa 
INCORRETA.

A)  Mulheres com história de herpes genital devem 
fazer cesariana para prevenir o grave quadro de 
herpes simples neonatal.

B)  O orf (ectima contagioso) ocorre por contato com 
ovinos e é provocado pela inoculação de um 
parapoxvírus.

C)  A doença das mãos, pés e boca caracteriza-se 
por febre moderada e pela presença de pápulas 
inflamatórias orais e nas margens laterais das 
mãos e pés, bem como nas regiões palmo-
plantares.

D)  A papulose bowenoide é mais frequente 
no homem e caracteriza-se geralmente por 
lesões papulosas, planas, com cor variando do 
vermelho ao castanho-escuro, localizadas no 
órgão genital.

QUESTÃO 49

Em relação ao eritema nodoso, assinale a alternativa 
INCORRETA.

A)  É mais frequente em mulheres adolescentes e 
de meia idade.

B)  Caracteriza-se por nódulos dolorosos, duros, 
eritematosos e com tendência a ulcerações.

C)  Eritema multiforme pode ser causado por 
inúmeros agentes bacterianos.

D)  Evolui geralmente por surtos com três a seis 
semanas de duração.

QUESTÃO 50

Com relação aos pênfigos, assinale a alternativa 
INCORRETA.

A)  Recém-natos de mães com pênfigo foliáceo 
apresentam imunoglobulinas tipo IgG fixadas na 
pele e no soro, detectáveis após o parto.

B)  O pênfigo vulgar inicia-se, na maioria das vezes, 
com lesões cutâneas vésico-bolhosas, que 
coalescem e se rompem; posteriormente, há 
também o envolvimento da mucosa oral.

C)  O pênfigo vegetante inicia-se geralmente 
na mucosa oral, evoluindo depois para o 
acometimento das grandes dobras flexurais e 
intertriginosas.

D)  Drogas como penicilamina, captopril e rifampicina 
já foram descritas como desencadeadoras do 
pênfigo induzido por drogas.

QUESTÃO 51

Com relação às doenças bolhosas, assinale a alternativa 
INCORRETA.

A)  O penfigoide bolhoso acomete principalmente 
idosos e se caracteriza por bolhas tensas e 
grandes com predileção pelas áreas flexurais e 
parte inferior do abdome.

B)  A dermatite herpetiforme acomete mais adultos, 
geralmente não há acometimento mucoso e 
as lesões cutâneas são pápulo-vesiculosas, 
pruriginosas, que evoluem para bolhas tensas, 
com tendência a se agruparem.

C)  A epidermólise bolhosa adquirida é rara, mais 
comum em crianças, apresenta bolhas em 
áreas de trauma, que se curam lentamente com 
cicatrizes atróficas.

D)  A dermatose por IgA-linear não responde 
frequentemente às sulfas e nem às dietas 
com ausência de glúten, como observado na 
dermatite herpetiforme.

INSTRUÇÃO: Para resolver as questões 52 e 53, analise 
o caso clínico seguinte. 
Paciente, masculino, melanoderma, 34 anos de 
idade, jardineiro, natural e residente em Curvelo-MG, 
apresenta-se há quatro meses com lesão ulcero-
vegetante no antebraço direito, com 6 cm de diâmetro e 
bordas eritematosas.

QUESTÃO 52

Diante do caso apresentado, assinale a alternativa que 
indica as principais hipóteses diagnósticas.

A)  Cromomicose, botriomicose, paracoccidioidomicose 
e micobacteriose atípica.

B)  Esporotricose, cromomicose, leishmaniose e 
carcinoma espinocelular.

C)  Paracoccidioidomicose, tuberculose verrucosa, 
actinomicose e carcinoma espinocelular.

D)  Esporotricose, cromomicose, zigomicose e 
tuberculose verrucosa.

QUESTÃO 53

Em relação a esse caso, assinale a alternativa que 
apresenta a melhor conduta a ser adotada, após o 
resultado negativo do exame micológico de raspado.

A)  Coletar material para culturas, realizar biópsia 
para exame anátomo-patológico e pesquisa de 
agente etiológico, intradermorreação (PPD).

B)  Coletar material para culturas, realizar biópsia 
para exame anátomo-patológico e pesquisa de 
agente etiológico.

C)  Coletar material para culturas e pesquisa de 
agente etiológico.

D)  Coletar material para culturas, realizar biópsia 
para exame anátomo-patológico e pesquisa 
de agente etiológico, intradermorreação 
(Montenegro).
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QUESTÃO 54

Com relação à psoríase, assinale a alternativa 
INCORRETA.

A)  A acrodermatite contínua de Hallopeau é 
condição rara, mais frequente em mulheres, 
caracterizada por numerosas pústulas sobre 
base eritematosa, que às vezes coalesce, 
formando verdadeiros lagos de pus nas 
extremidades digitais.

B)  A psoríase artropática ocorre em cerca de 30% 
dos doentes de psoríase, em geral naqueles 
com lesões cutâneas disseminadas.

C)  A psoríase ungueal pode preceder o 
aparecimento das lesões cutâneas e ser, 
durante anos, a única manifestação da doença.

D)  O Acitretin é particularmente indicado na 
psoríase pustulosa generalizada, geralmente 
com rápido início de resposta terapêutica.

QUESTÃO 55

Com relação às erupções purpúricas, assinale a 
alternativa INCORRETA.

A)  A púrpura de Henoch-Schönlein é mais comum 
em crianças e pode ser observada após 
infecções das vias respiratórias.

B)  A púrpura pigmentosa crônica é mais frequente 
em homens adultos, e sua causa não é 
conhecida.

C)  A púrpura artefata caracteriza-se geralmente por 
lesões purpúricas de aspecto insólito, contornos 
geométricos, simétricas, situadas em locais 
facilmente alcançados pelas mãos. 

D)  A púrpura tromboastênica (síndrome de 
Glanzmann-Naegeli) é quadro raro, autossômico 
e recessivo, que se caracteriza por uma 
diminuição quantitativa da produção plaquetária, 
desencadeando sangramentos e púrpura.

QUESTÃO 56

Com relação aos prurigos, assinale a alternativa 
INCORRETA.

A)  O prurigo nodular (Hyde) é uma afecção rara, 
constituída por lesões pápulo-nodulares, 
localizadas nas superfícies extensoras dos 
membros, acompanhadas geralmente de prurido 
discreto e crônico.

B)  O prurigo de Hebra é uma síndrome de 
hipersensibilidade, admitindo-se que picadas de 
insetos possam ser causa desencadeante.

C)  O estrófulo parece estar relacionado à anomalia 
do desenvolvimento imunológico, atingindo 
mais frequentemente crianças com constituição 
atópica.

D)  O prurigo melanótico atinge, predominantemente, 
a mulher adulta e deve ser diferenciado da 
amiloidose por exame histopatológico.

QUESTÃO 57

Com relação à etiopatogenia das dermatoses por 
imunodeficiências, assinale a alternativa INCORRETA.

A)  Na hipogamaglobulinemia transitória da infância, 
os níveis de IgG normalizam-se entre os 12 e os 
36 meses de idade.

B)  Na deficiência seletiva de IGM, cerca de 50% 
dos pacientes mostram redução numérica dos 
linfócitos T.

C)  A deficiência seletiva de IgA é a mais comum das 
deficiências imunológicas e pode ocorrer sob 
forma esporádica ou hereditária.

D)  A agamaglobulinemia congênita pode ocorrer 
esporadicamente ou de forma hereditária e, na 
maioria dos casos, faltam linfócitos B maduros.   

INSTRUÇÃO: Para resolver as questões 58 e 59, analise 
o caso clínico seguinte. 

Paciente, sexo feminino, 25 anos de idade, residente 
em Pirapora-MG, refere há seis meses queixa de bolhas 
flácidas, que se rompem rapidamente, deixando áreas 
erosadas. Há confluência das lesões, localizadas na 
face, no pescoço e na parte superior do tronco. Nega 
uso de qualquer medicação sistêmica. Ao exame 
dermatológico, apresenta lesões eritêmato-escamo-
crostosas, exulcerações nas regiões supracitadas; sem 
lesões em mucosas. 

QUESTÃO 58

Diante do caso apresentado, assinale a alternativa que 
apresenta as hipóteses diagnósticas mais prováveis.

A) Pênfigo foliáceo, lupus eritematoso, dermatite 
seborreica. 

B) Dermatite seborreica, pênfigo vulgar, lupus 
eritematoso.

C) Pênfigo vulgar, pênfigo foliáceo, dermatose por 
IgA linear.

D) Pênfigo induzido por drogas, dermatose por IgA 
linear, lupus eritematoso.

QUESTÃO 59

Optou-se por realizar uma biópsia para exame anátomo-
patológico e imunofluorescência direta, a fim de se 
definir o diagnóstico mais provável. A histopatologia 
revela clivagem intramalpighiana alta, logo abaixo da 
camada granulosa, por acantólise. A imunofluorescência 
direta demonstra a presença de anticorpos antiepiteliais 
da classe IgG nos espaços intercelulares.

Diante desses resultados, assinale a alternativa que 
apresenta o diagnóstico do caso apresentado.

A)  Lupus eritematoso. 

B)  Pênfigo foliáceo.

C)  Pênfigo vulgar.

D)  Dermatose por IgA linear.
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QUESTÃO 60

Em relação ao dano solar cutâneo, assinale a alternativa 
CORRETA.

A)  O eritema solar tem como única causa a 
radiação ultravioleta B (UVB), não havendo, 
assim, qualquer participação de outros tipos de 
raios ultravioleta.

B)  A pigmentação solar imediata deve-se à ação da 
radiação UVA e luz visível, particularmente até 
450 nm.

C)  As exposições solares agudas e intermitentes 
são as principais responsáveis pelo 
fotoenvelhecimento cutâneo que surge a partir 
da terceira década de vida.

D)  O quadro de poiquilodermia solar é uma 
alteração caracterizada por espessamento de 
consistência coriácea e superfície sulcada, como 
casca de laranja, nas faces laterais do pescoço.

QUESTÃO 61

Com relação às fotodermatoses, assinale a alternativa 
INCORRETA.

A)  A síndrome de Hartnup é uma genodermatose 
com alterações semelhantes à pelagra, por ação 
da luz solar.

B)  A erupção polimorfa à luz é causada 
principalmente pelo ultravioleta A (UVA), com 
menor importância pode haver participação 
causal do ultravioleta B (UVB) e espectro visível.

C)  O uso de pós ou pomadas contendo compostos 
sulfamídicos pode desencadear fotoalergia, 
caracterizada por eczema nas áreas expostas.

D)  A reação cutânea mais frequente aos 
psoralênicos é de fototoxicidade.

QUESTÃO 62

Com relação às dermatoses metabólicas, assinale a 
alternativa CORRETA.

A)  A gota é um distúrbio do metabolismo das 
pirimidinas, que ocorre predominantemente em 
homens.

B)  A homocistinúria é doença metabólica 
hereditária de transmissão autossômica 
dominante e ocorre devido à deficiência da 
enzima cistationina sintetase.

C)  A fenilcetonúria é doença rara, que se 
caracteriza por deficiência da enzima 
fenilalanina hidroxilase, resultando aumento 
da fenilalanina no sangue e excreção urinária 
dos ácidos fenilpirúvico e fenilacético.

D)  A kwashiorkor ocorre por deficiência nutricional,  
com baixa ingestão de proteína, acometendo 
crianças maiores, geralmente acima dos 8 anos 
de idade.  

QUESTÃO 63

Com relação às porfirias, assinale a alternativa 
INCORRETA.

A)  A porfiria eritropoiética (congênita) é rara, 
provavelmente por herança autossômica 
recessiva, e ocorre em jovens, que raramente 
atingem a vida adulta.

B)  A protoporfiria eritropoiética é rara, autossômica 
dominante, determinada por deficiência 
da enzima ferroquelatase nos eritrócitos e 
fibroblastos da pele.

C)  A porfiria cutânea tardia apresenta duas formas 
clínicas distintas e caracteriza-se por aumento 
da coproporfirina nas hemáceas, com excreção 
urinária e fecal de porfirinas normais.

D)  A porfiria hepática aguda (intermitente) ocorre 
no adulto, às vezes é familiar, autossômica 
dominante, e em outras vezes há história de 
abuso de álcool ou ingestão de medicamentos.

QUESTÃO 64

Com relação às piodermites, assinale a alternativa 
INCORRETA.

A)  Na foliculite decalvante, admite-se que a 
invasão bacteriana represente apenas um 
dos mecanismos de produção das lesões, 
desconhecendo-se os mecanismos de 
aparecimento de atrofia e intensa destruição 
folicular.

B)  A foliculite dissecante ocorre principalmente em 
jovens, caracteriza-se por nódulos e abscessos 
comunicantes drenando pus e serosidade.

C)  O impetigo é mais comum em crianças, e a falta 
de higiene costuma ser fator predisponente.

D)  O erisipeloide é provocado geralmente por 
estreptococo beta-hemolítico do grupo A e mais 
raramente por S. aureus e ocorre habitualmente 
nos membros.

QUESTÃO 65

Com relação às discromias, assinale a alternativa 
INCORRETA.

A)  A síndrome do bebê bronzeado caracteriza-
se por cor cinzenta-bronze em neonatos com 
icterícia após início da fototerapia.

B)  Os antimaláricos depositam-se na pele e podem 
causar cor acinzentada. 

C)  O nevus halo (nevus de Sutton) caracteriza-se 
por surgimento de halo despigmentado em redor 
de um nevus melanocítico e pode ser associado 
a desaparecimento total ou parcial do nevus 
melanocítico.

D)  A repigmentação espontânea no vitiligo não é 
rara e se inicia com ilhotas pontuadas ou gotadas 
nos óstios foliculares, no interior da mancha, ou 
de modo centrípeto, através das bordas.
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QUESTÃO 66

Em relação à síndrome da pele escaldada estafilocócica, 
assinale a alternativa INCORRETA.

A)  O exame histopatológico da lesão demonstra 
clivagem intraepidérmica baixa suprabasal. 

B)  O quadro clínico inicia-se com febre e 
irritabilidade, a pele se torna quente e eritematosa 
e após período de 24 a 48 horas começa a se 
soltar.

C)  É causada por uma toxina epidermolítica 
produzida pelo Staphylococcus aureus grupo II, 
fagos 71 e 55.

D)  O sinal de Nikolsky é positivo, pois há 
descolamento com a pressão na área afetada.

QUESTÃO 67

Em relação ao líquen plano, assinale a alternativa 
INCORRETA.

A)  As pápulas podem se dispor em linhas, que 
muitas vezes surgem após escoriações ou 
outros traumatismos.

B)  Observam-se lesões mucosas em cerca de um 
terço dos casos e podem constituir manifestação 
isolada.

C)  O curso é crônico, variando de meses a anos, 
com frequente involução espontânea, mas pode 
haver recidiva.

D)  O líquen plano bolhoso é de difícil distinção 
clínica com o penfigoide bolhoso, mas pode ser 
diferenciado pela imunofluorescência direta, que 
geralmente é negativa no líquen plano bolhoso.

QUESTÃO 68

Em relação às urticárias, assinale a alternativa 
INCORRETA.

A)  Nas formas agudas, é frequentemente possível a 
elucidação etiológica, mas nas formas crônicas, 
em pelo menos 70% das vezes, a causa 
permanece obscura.

B)  Os testes cutâneos de escarificação, a exclusão 
de inalantes e as dietas de eliminação são hoje 
imprescindíveis na investigação causal. 

C)  O doente deve ser orientado no sentido de 
evitar o uso de ácido acetilsalicícilico e anti-
inflamatórios, tranquilizantes, laxantes  e 
alimentos com potencial urticariogênico, como 
mariscos, camarões, tomates, chocolate e 
morangos.

D)  A urticária colinérgica compreende cerca de 
5% a 7% das urticárias crônicas e acomete 
principalmente jovens de 15 a 25 anos.

QUESTÃO 69

Em relação à acne, assinale a alternativa CORRETA.

A)  A acne por cosméticos é a forma mais frequente 
de acne induzida e ocorre frequentemente em 
mulheres na segunda década de vida.

B)  A isotretinoína pode ser usada na acne vulgar 
porque atua eletivamente sobre a glândula 
sebácea, diminui a sebogênese e normaliza a 
queratinização folicular alterada.

C)  No tratamento tópico da acne vulgar comedônica 
(grau I), a indicação eletiva é o peróxido de 
benzoíla em concentrações de 2,5% a 10%.

D)  A acne vulgar que se caracteriza por apresentar 
comedos abertos, pápulas, com ou sem eritema 
inflamatório, pústulas e seborreia fluente é 
classificada como acne grau III.

QUESTÃO 70

Em relação ao lúpus eritematoso, assinale a alternativa 
INCORRETA.

A)  O lupus eritematoso crônico cutâneo constitui a 
variante clínica mais comum.

B)  O lupus eritematoso cutâneo subagudo é 
forma disseminada cutânea, com importante 
componente de fotossensibilidade e lesões 
cutâneas que geralmente involuem sem atrofia 
cicatricial e com hipopigmentação. 

C)  O lupus eritematoso cutâneo agudo ocorre 
exclusivamente no lúpus sistêmico (LES) em 
atividade.

D)  No lúpus sistêmico, incluem-se, entre os sinais 
e sintomas gerais, a febre, anorexia, adinamia, 
fraqueza muscular, cefaleia e, em cerca de 10% 
a 15% dos doentes, a afecção renal glomerular.

QUESTÃO 71

Em relação à doença mista do tecido conjuntivo ou 
síndrome de Sharp, assinale a alternativa INCORRETA.

A)  Apresenta como características típicas o 
fenômeno de Raynaud, a poliartralgia ou artrite, 
o edema de mãos com aspecto em “charuto” dos 
dedos, a hipomotilidade esofágica, a miopatia 
inflamatória proximal e o comprometimento 
pulmonar.

B)  O estudo radiológico das articulações mostra 
osteoporose e, eventualmente, lesões erosivas, 
e o raio X pulmonar evidencia fibrose em graus 
variáveis.

C)  A imunofluorescência direta da pele assintomática  
e comprometida demonstra deposição de IgG 
nos núcleos epidérmicos e deposição em faixa, 
na zona de membrana basal, com aspecto 
pontilhado.

D)  Os anticorpos anti-DNA e anti-nucleares estão 
geralmente presentes, em títulos baixos.
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QUESTÃO 72

Em relação às dermatofitoses, assinale a alternativa 
CORRETA.

A)  A terbinafina oral é a primeira alternativa 
terapêutica para o tratamento da tinea capitis em 
crianças.

B)  Na tinha da pele glabra, forma anular, a pesquisa 
de fungos deve ser realizada no centro das 
lesões em virtude da maior quantidade de 
parasitas observado nessa área.

C)  A tinha das mãos é mais frequente do que a tinha 
dos pés.

D)  Animais infectados por dematófitos podem ser 
portadores sãos e responsáveis pela transmissão 
da doença ao ser humano.

QUESTÃO 73

Em relação aos linfomas, assinale a alternativa 
INCORRETA.

A)  A micose fungoide apresenta geralmente 
evolução crônica, com tempo médio de sobrevida 
em torno de cinco anos.

B)  A doença de Woringer-Kolopp caracteriza-se 
geralmente pela presença de placas eritêmato-
descamativas, policíclicas, bem definidas, 
de crescimento muito lento, localizadas nas 
extremidades.

C)  A síndrome de Sézary é uma forma 
epidermotrópica de linfoma cutâneo de células T 
associado a eritrodermia, hiperqueratose palmo-
plantar fissurada, linfadenopatias múltiplas e 
volumosas, entre outras alterações.

D)  A cútis laxa granulomatosa (granulomatous slack 
skin) é uma variante rara de linfoma de células B, 
predominante em homens.

QUESTÃO 74

Em relação às ictioses, assinale a alternativa 
INCORRETA.

A)  O acitretin pode beneficiar os doentes de formas 
graves de ictioses, nos quais as medidas locais 
não serão suficientes.

B)  A ictiose vulgar apresenta maior acometimento 
do couro cabeludo, fronte, palmas, plantas e nas 
dobras flexurais.

C)  A hiperqueratose epidermolítica é uma 
gernodermatose autossômica dominante 
que apresenta, ao exame histopatológico, 
degeneração granular composta por 
vacuolização das células granulosas e 
malpighianas altas.

D)  A ictiose linear circunflexa é doença autossômica 
recessiva rara caracterizada por eritema difuso 
com áreas de descamação policíclicas.

QUESTÃO 75

Em relação à epidermólise bolhosa, assinale a alternativa 
INCORRETA.

A)  A variante herpetiforme é autossômica 
dominante, as manifestações clínicas surgem 
nos primeiros dias de vida e se caracterizam pelo 
aparecimento de vesículas e bolhas no tronco e 
extremidades, com distribuição herpetiforme.

B)  A variante simples localizada é autossômica 
dominante e se caracteriza por bolhas 
recorrentes que ocorrem exclusivamente nas 
mãos e nos pés.

C)  A epidermólise bolhosa juncional, variante de 
Herlitz, autossômica dominante, apresenta 
prognóstico grave, com êxito letal dentro dos 
dois primeiros anos de vida, embora alguns 
indivíduos possam atingir a idade adulta.

D)  A forma distrófica recessiva apresenta bolhas 
hemorrágicas e erosões desde o nascimento, 
com surgimento de cicatrizes. As mãos e pés 
podem apresentar-se deformados, com fusão 
total dos dedos.

QUESTÃO 76

Em relação à policondrite recidivante, assinale a 
alternativa INCORRETA.

A)  É doença comum de etiopatogênese 
desconhecida que acomete as cartilagens.

B)  A condrite atinge mais frequentemente as 
regiões auriculares, verificando-se esta 
ocorrência em cerca de 90% dos casos.

C)  Grande parte dos pacientes tem, 
associadamente, artrites e, eventualmente, 
podem haver lesões dos aparelhos auditivos, 
ocular e respiratório.

D)  Eventualmente, podem surgir lesões cardíacas e 
a moléstia pode ser fatal.

QUESTÃO 77

Em relação às afecções dos anexos cutâneos, assinale 
a alternativa CORRETA.

A)  A dermatite perioral é caracterizada pela 
presença de eritema, pápulas e pústulas na face. 
Ocorre particularmente ao redor da boca e em 
homens.

B)  A hidradenite é mais comum em mulheres e 
ocorre geralmente após os 30 anos de idade.

C)  A rosácea ocular ocorre em cerca de 50% dos 
doentes, podendo ocorrer blefarite, conjuntivite, 
episclerite, irite e queratite.

D)  A moléstia de Fox-Fordyce (miliária apócrina) 
inicia-se entre os 14 e os 35 anos de idade e é 
mais frequente em homens. 
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QUESTÃO 78

Em relação às vasculites, assinale a alternativa 
INCORRETA.

A)  As manifestações clínicas da púrpura de 
Henoch-Schonlein envolvem a pele, as 
articulações, o trato gastrintestinal e os rins.

B)  O eritema elevatum diutinum é forma rara de 
vasculite necrotizante, de evolução crônica, 
provavelmente relacionada a estímulos 
infecciosos.

C)  A poliarterite nodosa apresenta-se geralmente 
em adultos jovens e do sexo feminino.

D)  A granulomatose de Wegener é rara, carateriza-
se por uma vasculite necrotizante granulomatosa 
do trato respiratório superior e inferior, 
glomerulonefrite e vasculite disseminada. 

QUESTÃO 79

Em relação aos cistos, assinale a alternativa 
INCORRETA.

A)  O esteatoma múltiplo (sebocistomatose) é, em 
geral, uma enfermidade de caráter genético 
autossômico dominante, embora existam casos 
esporádicos não hereditários. 

B)  O cisto veloso eruptivo são cistos derivados de 
folículos pilosos tipo velus.

C)  Os cistos triquilemais são os mais comuns dentre 
os cistos cutâneos e apresentam conteúdo de 
queratina e a parede composta por epitélio cuja 
queratinização é semelhante à bainha externa 
do folículo piloso.

D)  O cisto dermoide se caracteriza por nódulos 
subcutâneos localizados nas áreas de fendas 
embrionárias, como regiões periorbitárias, 
pescoço, região supraesternal, sacral e perineal.
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